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POUCZENIE co do sposobu wypelniania ofertyl
Ofertg nale{ wypelni,C rarytqcanie w biatycfr pus{ych poladl, zgodnie z
oraz w przypisach.

Tannczenie ryiiazdka, rp.:,pobiaanie*/iriepobieran'e- omacza, 2e
prawidlowq. Przyktad:,,pebieranie"/niepobieranie*'.

l. Podstawowe informacje o zloionej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do kt6rego adresowana jest oferta

Jurmistrz Kolbuszowej
Jl. Obrodc6w Pokoju 2L
l5-100 Kolbuszowa

2. Rodzaj zadania publicznegor) U powszechnia n ie Ku ltury Fizycznej i Sportu
Wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury

ll. Dane oferenta(-t6w)

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

I' Nazwa oferenta('t6w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

chorqgiew Podkarpacka Hufiec ZHP Kolbuszowa ul. Hetma6ska 9 35-045 Rzesz6w
KRS 0000296261
Adres do korespondencji; Komenda Hufca ZHP Kolbuszowa
.Jl. Obroric6w Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa
Vail: kolbuszowa@Zhp.Sl
lel. 508078060

2. Dane osoby upowa2nionej do skladania
wyjainied dotyczqcych oferty (np. imiq i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Komendantka Hufca : Julita Stqpieri, 508078060, ju lita.stepien @zhp.net.pl
Skarbniczka Hufca : Klaudia Jelei 7 26882321 klaudia.jelen @zhp.net.pl

L Tytul zadania publicznego
Uczczenie 100-nej rocznicy urodzin Janka Bytnara poprzez

popularyzacjq postaci i organizacjg imprez dla dzieci i mlodzie2y z

Gminy Kolbuszowa

2. Termin realizacji zadania publicznego2)
Data
rozpoezgcia

)8.05.2021 Data
zakoficzenia

t0.05.2021

1:1ry!trryV_:g=:dlnia (wr* ee wrkszani€m miejrca jego raalizaaji)

Hufiec ZHP Kolbdt;wa z;zesz"okofo 250 dzi;cI mtodz'reZy; lljednostkach orgailzaeyjnych jakrrxl s

lru2yny harcerskie i gromady zuchowe. W Gminie Kolbuszowa jest 7 dru2yn i 3 gromady zuchowe w liczbi

lkolo 150 os6b. Dziatajq one w cyklu rocznym uczestniczqc w wielu przedsiqwzieciach. Cykliczna prac

)dbywa sie na zbi6rkach, gdzie harcerze i zuchy nabywaja nowA wiedzQ i umiejetno$ci, kt6re poter

iprawdzajE w trakcie biwak6w, rajd6w, slu2by, zajqi tematycznych. Wszystko w duchu opartej n

rraktycznym dziaianiu metodzie harcerskiej, kt6ra skupia siq na wychowaniu i wpieraniu wszechstronneg,

ozwoju swoich czlonk6w. Harcerze i zuchy popruez zabawe, zadania, gry zespotowe, turnieje - a wiec form

lostosowane do wieku i zainteresowafi uczestnikdw.

'atronem naszego hufca jest znana posta6 harcerza, cztonka Szarych Szereg6w Janka Bytnara. Urodzit siq or

v Kolbuszowej a w swoim kr6tkim 2yciu pokazal, co tak naprawdq jest wa2ne, jakimi wartogciami powinier

ult zr$i*nTi l,.t:i:;r lw -}(clt.tr(Jsz()\,\/!,:.I I

Wpl. dn,
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fsiqmlodyczlowiek.Wnaszejcodziennejpracystiiam

6i idei, slu2ba, umilowanie ojczyzny, wolno$ci, przyjalri i braterstwo wobec tudzi. W tym roku 6

bqdziemy 100-lecie urodzin Janka jest to czas gdzie chcemy jeszcze mocniej popracowa6 z

a przede wszystkim zainteresowai niq pozostatych mieszkaric6w naszego terenu - dzieci i mtodzi

ramach dziatari ofertowych chcemy wtqczyi siq jako wsp6lorganizator Bieg6w ,,100 km na

in Janka Bytnara", w kt6rych wezma udzial zuchy, harcerze oraz kaidy chgtny mieszkaniec

miny. Przygotowujemy tak2e wystawq, przez kt6rq chcemy zapoznad szersze grupy osob z postaciq

a szczeg6lnie z jego harcerskimi losami. Wystawq obejrzq uczestnicy V Zlotu Bytnarowskiego,

siq 2L-23 maja, je6li pozwolq na to przepisy z noclegiem w namiotach z zachowaniem

i zgodnie w przepisami. Wystawa bqdzie tak2e dostqpna dla dzieci i mlodzie2y ze szk6t- chqtn

dostqpnimy jq zainteresowanym szkotom.

naszych Zlotach Bytnarowskich, promujemy nasz region, kulturq, zabytkowe i wyjqtkowe miejsca a

ropagujemy wartoici patriotyczne, zwiqzane z naszym patronem hufca Jankiem Bytnarem.

r62ne formy do aktywnego spqdzania czasu wolnego * w formie gier, biegdw terenowych
jd6w. Podczas poprzednich zlot6w uczestnicy (6rednio 130 do 200 os6b) mieli mo2liwo$i uczestniczyi

ch na skansenie, zajqciach strzeleckich, zwiedzali miejscowoici naleiqce do naszej gminy, zwiedz

rk Historyczny w Blilnie, spotkali siq z grupami rekonstrukcyjnymi, latali balonem.

t) Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zadafi okreslonych w art. 4 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 22019 r. poz. 450, zp6in.zm.).
2) Termin realizacji zadania nie moZe by6 dlu2szy niZ 90 dni.



t 9pi" zakladanych reruttdt6w

Nazwa rezultatu $pos6b monitorowania rezultat6w / irodlo
informacji o osiqgn igciu wskainika

dla dzieci, mlodzieiy i
z naszej Gminy-,,100km

a 100-lecie urodzin Janka Bytnara

czczenie pamieci o Janku

iycia, szczeg6lnie w
trudnym czasie epidemii

zamkniqcia. Z projektu
zakup medali dla

imprezy nasi instruktorzy i
kadra bqdq prowadzid zajqcia dta

i mlodzieiy. pomogq w sprawach

bqdzie fwiadczyla duia
startujqrych w biegach dzieci i

przedstawiajqca posta6
Bytnara idzialalno$d

arcerskq z nim zwiqzan4

na celu upamiqtnienie
bohatera naszej

alno6ci harcerskiej
zonei przez nasz

pewnego czasu trwa jui praca nad
ebraniem material6w, wykonaniem

do wystawy. Wystawa bgdzie
ialnym imierzalnym

e transportu I zajqd
v zlotu Bytnarowski

miejsc zwiqzanych z

, zaJqcia - gry terenowe,
ce i opieka na druiynami i

Kr6tka charakErysffiEferenta, w realizacii dzialad planowanych w ofercie oraz zasob6w,wykorzystane w ruallzscJl radanla

ufiec ZHP Kolbuszowa stale orsariru[;-yd;;r'fi;jE;" * .-1, fiffizecrrnianiellurturv Fizvczr"Fso;rtr;;:
'spieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury, Jeste6my organizitorem biwak6w, rajd6w

t6w , konkurs6w, zajqi sportowych dla dzieci i mlodzieiy w powiecie-harcerze ciqgle podnoszg
fizycznq-przez caty rok. Zawsze chqtnie wfqczamy siq w pomo c przv organizacji imprez o charak
kreacyJnym czy kulturalnym. Pomagall$my przy organlzacjl bleg6w, marszy nordlc-walklng a tak2e r62nyc

iwali i koncert6w. Regularnie, co roku organizujemy Zloty Bytnarowskie, na kt6rych sq obecni harcerze r6wniei
poza powiatu-kultywujemy pamig6 o lokalnym bohaterze Janku Bytna rze. zlot co roku przyciqga coraz wigcej

nteresowanych' co roku organizujemy ob6z naszego hufca- przez kilkanaicie dni dzieci i mlodzie2 mo2e w
ktywny i produktywny spqdzi6 letni czas-zwiqkszajqc swojq sprawn oit,fizyczna,wyrabiajqc zaradnoSi i samodzielno(i
takie rozwijajqc nowe um iejgtnoSci.

qcia i zbi6rki na co dzied odbywaiq siq w harc6wkach dzialajqcych przy szkofach w powiecie lub w terenie (w
resie pandemii gt6wnle w terenie). wiele pomocy do prowadzenia zajq6 druiynowi wraz z komendq hufca

samodzielnie' Podczas Biegu pamiqcizokazll lO0-lecia urodzin starsi harcerze, druiynowi iinstruktorzy
wspierali organizacyjnie biegi a takie poprowadzq zaiqcia dla dzieci i mtodzie2y. Na Zlocie Bytnarowskim,

lizowany bqdzie program opracowany przez instruktor6w i druiynowych. podczas Zlotu bqdzie zaprezentowana
przybli2ajqca postaiJanka Bytnara przygotowana wsp6lnie z harcerzami z Liceum og6lnoksztalcacego.



lv. szacunkowa kalkulacja koszt6w real izacj i zadania publ icznego

V. OSwiadczenia

OSwiadczam(-my), Ze:

1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wylqcznie w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego oferenta(-t6w);2) pobieranie 6wiadczeri pienig2nych bqdzie sig odbywai wylqcznie w ramach prowadzonej odplatnej dzialalnosci po2ytku
publicznego;

3) oferent* / oferenci" skladajqcy niniejszE ofertq nie zalega|jq)* I zalega(-jq)* z op.lacaniem naleznosci z tytutu zobowiqzan
podatkowych;

4) oferent* / oferenci* skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)* t zalega(1q)* z oplacaniem naleznosci z tytulu skladek na
ubezpieczenia spoleczne;

5)

6)
7)

dane zawarte w czqsci Il niniejszej oferty sq zgodne z Krajovvym Rejestrem Sqdowym* / innq wlasciwa ewidencjq*;
wszystkie informacje podane w ofercie oruz zalqcznikach sq zgodne z aktualnym ri.nern pr.*ny, i faktycznym;
w zakresie zwiqzanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, pzetwazaniem i pzekazywaniem danych osobowych,
a takze proSffiflfhiftaoo system6w informatycznych, osoby, K6rych dotyczq te dane, zlo2yly stosowne o6wiadczenia
z g o 0 n I e z pize p qa r.!, 9,C_ch f qnle^{q pyc h o so bowyc h.

?: il[:Iff r i{3 r$tiel"oqile" 
h oso bowvch

',fiawlro*u

{ {UU"4
(podpis osoby upowfnionej tub podpisy

V{

os6b upowa2nionycli do skladania o6wiadczefl
woli w imieniu oferent6w)

Lp, Rodusi komtu warto*6
PLN

z ootssll z innyah

Zr6del

Ksazt 1 Zakup medali 1 500 1 50[
2, Koqz.t Z |WBtBwB =. maferiEl. druk 160U 1 000 gUU

3. Koszt 3 transport podozas zlotu 130t, 1 UUU $uo

4. Koszt 4 zajgcia na zlocie 1 500 500 1 000
5. Koszt 5

_Sufrl q wszystkich koszt6w realiza cj i zada nia 61 00 4000 z1 00

""""""'hm"


